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ผลของความแตกตางของคําจํากัดความของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ในระเบียบการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก.
The difference results of University Staff difference definition
in Personnel regulation Of Rajabhat University A.
อาทิตย ผดุงเดช
สาขาวิชารัฐศาสตร วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Arthit_phd@yahoo.com
บทคัดยอ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อที่ศึกษาระเบียบบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก. ที่มีความแตกตางของ
คําจํากัด ความของพนักงานในสถาบันอุ ดมศึกษาที่ไ ดรั บค าจ างหรื อค าตอบแทนจากงบประมาณแผนดิน และพนั กงานใน
สถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับคาจางหรือคาตอบเงินรายไดของสถาบันอุดมศึกษา โดยใชการวิเคราะหเนื้อหาถึงความแตกตาง และ
ผลของความแตกตางดังกลาว ผลการศึกษาพบวา ผลของความแตกตางของคําจํากัดความของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่
จางดวยงบประมาณแผนดิน และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่จางดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก. จะพบวาได
สง ผลทั้ ง แรงจู งใจที่ เป นตัวเงิ น คื อ ในสวนของค าจ าง เงิ นเดื อน และการพิ จารณาการเลื่อนขึ้ นเงิ นเดื อนโดยพนั กงานใน
สถาบันอุดมศึกษาที่จางดวยเงินรายไดไดรับเงินคาจางนอยกวาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่จางดวยงบประมาณแผนดินใน
ทุกระดับ การศึกษา และความแตกต างจะยิ่ง มากขึ้น จากการที่ พนั กงานในสถาบั นอุ ดมศึกษาที่ จางด วยเงินรายได ไม ได รั บ
การพิจารณาเลื่อนคาจางประจําปภายใตกรอบของการประเมินเดียวกัน ในสวนของแรงจูงใจที่ไมใชตัวเงินจะพบผลของความ
แตกตางของคํานิยามในระเบียบที่เกี่ย วของกับ การเขาสู ตําแหนง ทางวิชาการที่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่จางดวยเงิ น
รายไดไมไดรับสิทธิในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการเชนเดียวกันกับประเด็นการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งไมสอดคลองกับ
ความจําเปนเรงดวนเชิงประจักษที่ปรากฏผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คําสําคัญ: ระเบียบการบริหารงานบุคคล พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
Abstract
This article purposes to study personnel regulations of Rajabhat University A that have different
definition between university staff earned by government budget and university staff earned by university
income. In the content analysis that different show that effect on economic motivation, wage and salary
add-ons. University staffs earned by university income get the salary less than university staff earned by
government budget in all education degree and wider because having not annual salary add-on for
university staff earned by university income under the same evaluation framework. In the part of noneconomic motivation we found that different definition has different result for academics ranking that
university staff earned by university income have not right to get it likewise in the higher degree issue
that not consistent with emergency empirical evidences in internal education evaluation.
Keywords: Personnel Regulations, University Staff
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1. บทนํา
พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. 2547 ได บั ญ ญั ติ ไ ว วา ให ม หาวิ ท ยาลั ย เป นสถาบั นอุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ
การพัฒนาทองถิ่นที่เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรูเชิดชูภูมิปญญาของทองถิ่น สร างสรรคศิลปวิทยา
เพื่ อความเจริญ กาวหน าอยางมั่ นคงและยั่ งยื นของปวงชน มีส วนรวมในการจั ด การ การบํารุง รักษา การใชป ระโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิ ชาชีพชั้นสูง
ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู
โดยในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวจึงไดกําหนดมหาวิทยาลัยมีภาระหนาที่ในการแสวงหาความ
จริงเพื่อสูความเปนเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปญ ญาทองถิ่ น ภูมิปญ ญาไทย และภู มิ ปญญาสากล ผลิต บัณฑิตที่ มี
ความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย มีความรักและผูกพันตอทองถิ่น อีกทั้งสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อชวย
ใหคนในทองถิ่นรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกลาวจะตองใหมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิต
บัณฑิตของประเทศ เสริมสร างความรูความเขาใจในคุณคา ความสํานึ ก และความภู มิใจในวัฒนธรรมของทองถิ่นและชาติ
เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน ผูนําศาสนาและนักการเมืองทองถิ่นใหมีจิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม
จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและทองถิ่นเพื่อประโยชนของสวนรวม เสริมสรางความเข็มแข็ง
ของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง
ประสานความรวมมือและชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชนองคกรปกครองสวนทองถิ่นและองคกรอื่นทั้งในและ
ตางประเทศ เพื่อการพัฒนาทองถิ่น ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบานและเทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสม
กั บ การดํ ารงชี วิ ต และการประกอบอาชี พ ของคนในท องถิ่ น รวมถึ ง การแสวงหาแนวทางเพื่ อส ง เสริ ม ให เ กิ ด การจั ด การ
การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน ศึกษา วิจัย สงเสริมและ
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก. ที่ อยู ภ ายใต พ ระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล าวได มี ก ารกํ าหนดวิ สั ย ทั ศ น ไ ว ใ นแผนยุ ท ธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ก. ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) [1] ไววาจะ “เปนมหาวิทยาลั ยชั้นนํา ที่มุงพัฒ นาองคค วามรูที่ มี
คุณภาพระดับ สากล เพื่อเปนคลังป ญญาและที่พึ่ง ของสังคมตามแนวปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพีย ง” โดยไดนิย าม ความเป น
มหาวิทยาลัยชั้นนํา วาหมายถึง การมีอาจารยคุณภาพสูง มีสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยชั้นนําใน
ประเทศอาเซียน และสากล และมีผลงานทางวิชาการไมดอยไปกวาเกณฑที่มหาวิทยาลัยสากลใชประเมิน ซึ่งจะพบวา ไดให
ความสําคัญกับคุณภาพของอาจารยอยูลําดับแรกของการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งก็เปนไปตามหลักการบริหารองคการ
ที่ถือวาทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญในการขับเคลื่อนใหบรรลุเปาหมายขององคกร ในฐานะที่เปนสถาบันการศึกษา
ที่มีพันธกิจที่ สําคั ญที่สุด [2] คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัด กิจกรรมการเรียนการสอนให ผูเรีย นมี ค วามรู ในวิ ชาการและ
วิชาชีพ ซึ่งพันธกิจดังกลาวจึงเกี่ยวของกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแตการกําหนดปจจัยนําเขา
ที่ไดมาตรฐานตามที่กําหนด ซึ่งก็มีประเด็นดานบุคลากรที่เขามาเกี่ยวของที่สําคัญคือการมีอาจารยที่มีปริมาณและคุณภาพตาม
มาตรฐานหลักสูตร[3] ดังปรากฎในการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในองคประกอบที่ 2 คือ การผลิตบัณฑิต
ซึ่งอาจารยเปนตัวบงชี้ประเภท “ปจจัยนําเขา” จากฐานคิดที่ถือวาสถาบันอุดมศึกษาเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความ
รับผิดชอบที่จะตองสงเสริมใหอาจารยในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆ
อยางตอเนื่องเพื่อใชในการเรียนการสอน รวมทั้งแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ โดยในองคประกอบที่ 2 ของการประกั น
คุณภาพมีตัวบงชี้ที่เกี่ยวของกับบุคลาการสายสอนอยู 3 ตัวบงชี้คือ 2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 2.3 อาจารย
ประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ และ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
ประเภทของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษามีสองกลุมหลักๆ คือ สายวิชาการหรือสายสอนกับสายสนับสนุน และทั้ง
สองกลุมก็มีหลายลักษณะ เชน ขาราชการ พนักงานราชการ และระบบ “พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” ที่ไดถูกนํามาใชแทน
ระบบ “ข า ราชการ” อย า งเป น ทางการ ภายหลั ง วิ ก ฤตทางเศรษฐกิ จ ในป พ.ศ. 2542 เพื่ อ ลดรายจ า ยภาครั ฐ
โดยคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) และคณะกรรมการปฏิรู ประบบราชการ (ค.ป.ร.) ไดระงั บการกําหนดอัตรา
ขาราชการใหมทุกประเภทใหกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2542 [4] พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สามารถแบงออกไดเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่จางดวยงบประมาณแผนดิน และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่จาง
การวิจัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืนกับการกาวสูประชาคมอาเซียน
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ดวยงบรายไดของมหาวิทยาลัย ซึ่งโดยสวนใหญมหาวิทยาลัยตางๆ จะใชระเบียบเดียวกันในการบริหารพนักงานจากการจางทั้ง
สองลักษณะ ซึ่งจะทําใหนอกจากแหลงเงินที่ใชจางแลว ระเบียบที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลจะไมมีความแตกตาง
แตทั้งนี้ พบวาในบางมหาวิทยาลัยนอกจากความแตกตางของที่มาของเงินในการจางแลว ยังมีความแตกตางในดาน
อื่นๆ อันปรากฏอยูในสาระสําคัญของระเบียบ คําสั่ง และประกาศที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล จึงเปนวัตถุประสงคของ
การศึกษานี้ไดทําการศึกษาระเบียบ คําสั่ง และประกาศที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลซึ่งตอไปนี้จะเรียกรวมวา “ระเบียบ
บริ หารงานบุ คคล” ในมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏแหง หนึ่ง ซึ่ งต อไปจะขอเรี ยก มหาวิ ทยาลัย ราชภั ฏ ก. ที่มี ความแตกตางของ
คําจํากัดความในระเบียบการบริหารงานบุคคล และผลของความแตกตางดังกลาว
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ทฤษฎีการจูงใจของเฮอรซเบอรก
เฮอรซเบอรก (Frederick Herzberg) ไดสรุปแนวคิดสําคัญขององคประกอบที่เกี่ยวของกับการจูงใจอยูสองตัว ไดแก
องคประกอบจูงใจและองค ประกอบสงเสริม บางครั้ งจึงเรีย กทฤษฎีการจูงใจของเฮอร ซเบอรกวา ทฤษฎีสององคประกอบ
(Two-Factor Theory) [5]
1. องคประกอบสงเสริม (hygiene factors) หรือปจจัยสุขวิทยา เปนองคประกอบที่สามารถเปนเหตุใหเกิด
ความไม พ อใจหรื อเปนองค ป ระกอบที่ ป องกั นไม ใ ห เกิ ด ความไม พ อใจได หมายรวมถึ ง สิ่ง ต างๆ เช น เงิ นเดื อนและคาจ าง
ผลประโยชน สภาพแวดลอมในการทํางานทางดานกายภาพ นโยบายและการบริหาร เปนตน หากผูบริหารดูแลและเอาใจใส
สิ่งตางๆ เหลานั้นอยางพอเพียง ความไมพอใจจะลดลงหรือหมดไป องคประกอบสงเสริมจะไมทําหนาที่จูงใจใหบุคลากรทํางาน
ใหมีผลผลิตหรือใหบริการในระดับสูงขึ้นได
2. องคป ระกอบจูง ใจ (motivator factors) หรือป จจัย จูงใจ เป นองค ประกอบที่นําไปสูการพัฒ นาเจตคติ
ทางดานบวกและจูงใจใหบุคคลทํางาน ซึ่ง ไดแก การไดรับการยกยองความรูสึกของการไดรับผลสําเร็จในการทํ างาน การมี
โอกาสก าวหน าในการทํ า งาน ความรั บ ผิ ด ชอบงาน งานที่ ท าทายความสามารถและความรู สึ กว างานที่ ต นเองทํ า อยู มี
ความสําคัญ
เฮอร ซเบอร ก เชื่ อ ว า หากผู บ ริ ห ารใช แ ต อ งค ป ระกอบส ง เสริ ม จู ง ใจให ค นทํ างานได อ ย างถู กต องและสมบู ร ณ
ความสําเร็จที่เกิดขึ้น คือ การปองกันไมใหเกิดความไมพอใจในการทํางานเทานั้น และจะไมมีผลในการจูงใจใหคนทํางานเกิน
กวาระดั บปานกลาง ผู บริห ารจึงควรใชองคป ระกอบจูงใจกระตุ นให คนทํา งานมากที่สุด เพื่ อผลสําเร็จตามจุดมุ งหมายและ
เปาหมายขององคการ
การจัดการสิ่งจูงใจ
การจัดการสิ่งจูงใจเปนกระบวนการที่ครอบคลุมทั้งสิ่งจูงใจที่เปนตัวเงินและสิ่งจูงใจที่ไมใชตัวเงินที่จะตองสนองตอบ
ตอภารกิจและเงื่อนไขความตองการขององคการ ซึ่งมีสาระสําคัญคือ [6] [4]
1. การกํ าหนดสิ่ ง จู งใจประเภทต างๆ ต องมองในเชิ ง กลยุ ท ธ แ ละต องเป นกลยุ ท ธ ที่ ตอบรั บ ต อกลยุ ท ธ ข อง
องคการ
2. สิ่งจูงใจมีสองประเภท คือ สิ่งจูงใจที่เปนตัวเงินและสิ่งจูงใจที่ไมเปนตัวเงิน ทั้งสองประเภท มีความสํ าคัญ
เทาๆ กันในกระบวนการจัดการสิ่งจูงใจ ซึ่งองคการจะตองแนใจวาสิ่งจูงใจทั้งสองประเภทถูกใชอยางบูรณาการในกระบวนการ
จัดการสิ่งจูงใจทั้งกระบวนการ
3. สิ่ ง จู ง ใจที่ ไ ม ใ ช ตั ว เงิ น เน น ไปที่ ค วามต องการ (needs) ของบุ ค คลในเรื่ องการยอมรั บ (recognition)
ผลสําเร็จ (achievement) ความรับผิดชอบ (responsibility) การเติบโตของบุคลาการ (personal growth) ซึ่งทั้งสี่เรื่องจะมี
ผลตอการเพิ่มแรงจูงใจ การอุทิศตัวใหกับงาน และผลการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น สิ่งจูงใจเหลานี้สามารถสรางผลกระทบที่ลึกกวา
และยาวนานกวาในการในการจูงใจและอุ ทิศตัวกับงานเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งจูงในที่เปน ตัวเงิน สิ่งจูงใจที่ไมเปนตัวเงินอาจ
ไดแก การใหรางวัล ประกาศยกยอง การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง การเพิ่มความรับผิดชอบ
4. สิ่ง จูงใจที่เป นตัวเงิน ไดแ ก ค าตอบแทนในรู ปเงิ นเดือน ค าจาง คาตอบแทนทางการเงินจะแบง ไดเ ปน 3
ประเภท คือ
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4.1. คาตอบแทนหลัก (base pay) ไดแก คาจางหรือเงินเดือน องคการสวนใหญจายคาตอบแทนหลักโดย
คิดเปนชั่วโมงหรือเงินเดือน ซึ่งดูจากลักษณะงาน คาตอบแทนหลักที่คิดเปนชั่วโมงจะดูจากงานที่สามารถคํานวณเปนเวลาได
โดยตรง สวนคาตอบแทนหลักที่เปนเงินเดือนจะดูจากชวงเวลาที่ยาวกวา คนที่ไดรั บเงินเดือนจะมีสถานภาพสูงกวาคนไดรับ
คาจาง บางองคการจึงใชวิธีเปลี่ยนมาจ ายเงินเดือนใหคนงานและเสมียน เพื่อสรางความรูสึกจงรักภั กดีและความผูกพันต อ
องคการ แตก็ยังคงจายคาลวงเวลาใหตามเกณฑที่กฎหมายกําหนด
4.2. คาตอบแทนผันแปร (variable pay) หรือค าตอบแทนจูง ใจ เป นคาจ างที่เป นตัวเงินโดยตรงอี ก
ประเภทหนึ่ง ซึ่ง เกี่ ยวข องกับ ผลงานของพนั กงานแตล ะคนโดยตรง ส วนใหญ ได แกโ บนั สและค าตอบแทนจูง ใจตางๆ เช น
ผูบริหารที่ทํางานมานานอาจไดสิทธิในการถือหุนบริษัท เปนตน
4.3. ผลประโยชนเกื้อกูล (fringe benefit) เปนคาตอบแทนทางออมที่พนักงานไดรับจากสิ่งที่สามารถจับ
ตองได เชน การประกันสุขภาพ การจายเงินใหในวันลาหยุด หรือบํานาญตอนเกษียณ ซึ่งเปนคาตอบแทนที่ใหในฐานะที่เปน
สมาชิ กขององค การ บางที เ รีย กว า ผลประโยชน (benefit) หรื อค าตอบแทนเสริ ม (supplementary compensation)
สําหรับคนทั่วไปนิยมเรียกวา สวัสดิการ แตการเรียกวา สวัสดิการ อาจทําใหความหมายของผลประโยชนเกื้อกูลแคบไป เพราะ
คําวาผลประโยชนเกื้อกูล ในทางวิชาการจะรวมไปถึงผลประโยชนและการบริการ รวมถึงคาจางและเงินเดือนเพิ่ม (wage and
salary add-ons) และยังมีรางวัลทางออมตางๆ ที่นอกเหนือจากคาจางและเงินเดือน
5. เงินเดือนค าจางพื้ นฐานต องกํ าหนดโดยคํานึงถึ งความเท าเที ยมภายใน (internal equity) ซึ่งหมายถึ ง
เงินเดือนคาจางตองสะทอนคาของผลงาน และบุคคลที่เทียบเคียงกันไดภายในองคการเดียวกัน และความเทาเที ยมภายนอก
(external equity) ซึ่งหมายถึง คาจางของงานที่มีคุณคาของผลงานเทียบเคียงกันไดในทองตลาดที่อาจไดขอมูลจากการทํา
การสํารวจคาจางในตลาด (pay survey/market survey)
6. เงินตอบแทนแปรผันมักเปนเงินที่ตอบแทนใหกับผลการปฏิบัติงานในแตละป กลาวคือ ปใดที่บุคคลนั้นมีผล
การปฏิบัติงานอยูในเกณฑที่กําหนดไวก็จะไดเงินตอบแทนนี้ หากผลการปฏิบัติงานไมไดตามที่กําหนดก็ไมไดเงินตอบแทน เงิน
สวนนี้ไมนับไปคํานวณในการคิดเงินเดือนคาจางประจําป และไมนําไปรวมในเงินที่จัดใหเปนบําเน็จ/บํานาญ
คํานิยามของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
พระราชบั ญญัติ ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุด มศึกษา (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2551 ในมาตรา 1 ระบุวา
“พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” หมายความถึงบุคคลซึ่งไดรับการจางงานตามสัญญาจางใหทํางานในสถาบันอุดมศึกษา โดย
ไดรับคาจางหรือคาตอบแทนจากงบประมาณแผนดินหรือเงินรายไดของสถาบันอุดมศึกษา
สวน “ข อบังคั บมหาวิทยาลั ยราชภัฏ ก. วาดวยการบริห ารงานบุคคลสําหรั บพนักงานในสถาบั นอุดมศึกษา พ.ศ.
2551” ในขอ 3 ระบุวา “พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับการจางตามสัญญาจางใหทํางานใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ก. โดยไดรับคาจางหรือคาตอบแทนจากเงินงบประมาณแผนดินหรือเงินรายไดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก.
จะเห็ นไดวา ทั้ ง พ.ร.บ ระเบีย บข าราชการพลเรื อนในสถาบันอุด มศึกษา (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2551 และขอบัง คั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ก. วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 นั้นไดใหคํานิยามของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” ไวอยางสอดคลองกัน นั่นคือ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาจะมี 2 ลักษณะคือ
1. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับคาจางหรือคาตอบแทนจากงบประมาณแผนดิน และ
2. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับคาจางหรือคาตอบเงินรายไดของสถาบันอุดมศึกษา
ซึ่งความแตกตางดังกล าวจะมาจากแหลงมาของคาตอบแทนที่ใชในการจายเงินเดื อนหรือคาตอบแทน โดยความ
แตกตางในประเด็นนี้ที่จะนําไปสูวัตถุประสงคของการศึกษา
3. วิธีการศึกษา
ในการศึ กษาครั้ ง นี้ ใ ชร ะเบี ยบวิ ธีการวิ จัย เชิ ง คุ ณภาพ (qualitative research) อั นประกอบไปด วย กระบวน
การศึกษาและวิเคราะหขอมูลจากเอกสารหรือการวิจัยเชิงเอกสาร (documentary research) โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
การศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสารทางวิชาการและขอมูลจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใชระเบียบ คําสั่ง และประกาศที่
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เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ประกาศใชและมีผลในปงบประมาณ 2556 เปนหนวยในการวิเคราะห (unit of analysis) โดย
ใชการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) ในการวิเคราะหเนื้อหา
4. ผลการศึกษา
เมื่อสํารวจระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก .จะพบวาสามารถที่จะจําแนกระเบียบที่
เกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคลออกไดเปน 2 กลุม กลุมแรก คือ ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่มีความครอบคลุม
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทั้งสองลักษณะ หรือไมมีความแตกตางกันในคําจํากัดความของพนักงานในสถาบันอุดมศึ กษาที่
จางด วยงบประมาณแผนดิน และพนั กงานในสถาบันอุด มศึ กษาที่จางดวยงบรายไดข องมหาวิ ทยาลั ย และกลุ มที่ สอง คื อ
ระเบี ยบเกี่ ย วกั บการบริ ห ารงานบุ ค คลที่มี ความแตกตางกั นในคําจํากัด ความของพนั กงานในสถาบั นอุ ดมศึกษาที่ จา งด วย
งบประมาณแผนดิน และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่จางดวยงบรายไดของมหาวิทยาลัย
ในกลุม แรก ระเบียบที่ไมมีความแตกตางในเรื่องคําจํากัดความของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ไดแก
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก. วาดวย สภาวิชาการ พ.ศ. 2554
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก. วาดวย สภาคณาจารยและขาราชการ พ.ศ. 2554
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก.วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารยประจํา พ.ศ. 2554
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก. วาดวย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2551
- ขอบังคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏ ก. วาดวย การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
2551
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก. วาดวย การสรรหาผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงาน
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2551
- ระเบียบมหาวิทยาลัยราช ก. วาดวย สิทธิประโยชนเกี่ยวกับการลาสําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ก. พ.ศ. 2552
- ประกาศมหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ ก. เรื่ อง หลั กเกณฑแ ละวิ ธีการประเมิ นผลการปฏิบั ติ งานของพนั กงานใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554
กลุ ม ที่ ส อง คื อ ระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลที่ มี ค วามแตกต างกั นในคํ าจํ า กั ด ความของพนั ก งานใน
สถาบันอุดมศึกษาที่จางดวยงบประมาณแผนดิน และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่จางดวยงบรายไดของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
เปนวัตถุประสงคของการศึกษานี้ โดยระเบียบการบริหารงานบุคคลที่มีความแตกตางกันในคําจํากัดความ ประกอบไปดวย
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก. เรื่อง การกําหนดอัตราคาจางและคาตอบแทนประจําตําแหนงของพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา แกไขเพื่อเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2555
- ประกาศมหาวิทยาลั ยราชภัฏ ก. เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการเลื่อนคาจ างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่
ไดรับคาจางจากเงินงบประมาณแผนดิน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก. พ.ศ. 2554
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก. วาดวย การกําหนดตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2552
- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก. วาดวย การสงเสริมการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. 2552
- ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ ก. เรื่อง หลั กเกณฑ แ ละวิ ธี การให พ นั กงานในสถาบันอุ ด มศึ กษาลาศึ กษา
ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
สาระสําคัญจากความแตกตางของคํานิยามที่ใชในระเบียบการบริหารงานบุคคล
ในสวนนี้จะพิจารณาถึงสาระสําคัญของระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก. ในสวนที่มี
ความแตกตางกันในเรื่องคํานิยามในประเด็นที่เกี่ยวกับสิ่งจูงใจที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน
ประเด็นแรกคือ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก. เรื่อง การกําหนดอัตราคาจางและคาตอบแทนประจําตําแหนงของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา แกไขเพื่อเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ซึ่งในขอ 4 ระบุวา ใหพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไดรับ
คาจางตามหลักเกณฑแ ละวิธีการดัง ที่ ระบุไ วใ นประกาศนี้ ข อ 3 ในประกาศนี้ ระบุ วา “พนักงานในสถาบั นอุ ด มศึ กษา”
การวิจัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืนกับการกาวสูประชาคมอาเซียน
1060_การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย
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หมายความวา บุคคลตามขอ 8 (ก),(ค) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก. วาดวย การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 และ“คาจาง” หมายความวา เงินที่จายเปนรายเดือนใหกับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาจาก
งบประมาณแผนดินและเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะพบวาไมไดแสดงถึงความแตกตางกันในเรื่องของคํานิยาม “พนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา” แตผลของความแตกตางของคํานิยามจะไปปรากฏในรายละเอียดภายใตประกาศนี้ที่พบวาไดมีการแยก
บัญชีเงินเดือนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสอนออกเปนอีก 2 บัญชี โดยสามารถสรุปไดตามตาราง
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบอัตราคาจางตามคุณวุฒิของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
เปรียบเทียบอัตราคาจางตามคุณวุฒิของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
บัญชีหมายเลข 2.1 จางดวยงบประมาณแผนดิน บัญชีหมายเลข 2.2 จางดวยเงินรายได สวนตาง
ปริญญาเอก
32,300
19,000
13,300
ปริญญาโท
26,010
15,300
10,710
ปริญญาตรี
19,860
11,680
8,176
ที่มา: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก. เรื่อง การกําหนดอัต ราคาจางและคาตอบแทนประจําตํ าแหนงของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา แกไขเพื่อเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
ตามเอกสารแนบเรื่ องการบริ หารอั ตราค าจ างและค าตอบแทนของพนักงานในสถาบั นอุ ดมศึกษา มหาวิท ยาลั ย
ราชภัฏ ก. ไดอางถึงมติ คปร. ที่ไดอนุมัติจัดสรรอัตราเพื่อการจางพนักงานมหาวิทยาลัย ทดแทนการบรรจุเปนขาราชการที่วา
จากการเกษียรอายุราชการและวางโดยเหตุอื่นใหกับมหาวิทยาลัยเดิม 20 แหง, กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ , กลุมมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล, สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
19 ธั นวาคม 2549เห็ นชอบในหลั กการตามที่ กระทรวงศึกษาธิ การเสนอเรื่ อง การขอรับ จั ด สรรงบประมาณเพื่ อการจ าง
พนักงานมหาวิทยาลัยในอัตราที่สูงขึเน แลวมีมติ ใหสํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณเปนคาใช จายสํา หรับจางบุคลากร
ทดแทนอั ต ราข า ราชการที่ ว า จากการเกษี ญ ณอายุ ร าชการและว า งดดยเหตุ อื่ น ดั ง นี้ คื อ ให จั ด สรรงบประมาณให
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพื่อเปนคาใชจายในการจางพนักงานมหาวิทยาลัย โดยสายผูสอนในอัตราขาราชการแรกบรรจุบวก
เพิ่มอีกรอยละ 70 และสายสนับสนุนในอัตราขาราชการแรกบรรจุบวกเพิ่มอีกรอยละ 50 ทั้งนี้ใหกําหนดจํานวนบุคคลที่จะจาง
และอัตราจางไดภายในวงเงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน
สิ่ ง ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก. ได ดํ า เนิ น การ คื อ ได จัด ทํ าสั ญ ญาจ า งพนั กงานในสถาบั นอุ ด มศึ กษาที่ จ างด ว ย
งบประมาณแผนดิน โดยใหสายสอนไดรับเงินเดือนแรกบรรจุตามที่ ก.พ. กําหนด บวกเพิ่มรอยละ 70 และสายสนับสนุนให
ไดรับเงินเดือนแรกบรรจุตามที่ ก.พ. กําหนด บวกเพิ่มรอยละ 50 มีการเลื่อนอัตราคาจางทุกๆ ป ปละ 1 ครั้ง ตามประกาศ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ ก. เรื่ อง หลั ก เกณฑ และวิ ธีการเลื่ อ นค าจ างพนั กงานในสถาบั นอุ ด มศึ กษาที่ ไ ด รั บ ค าจ างจากเงิ น
งบประมาณแผนดิน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก. พ.ศ. 2554
ประเด็ นที่ ส อง คื อ ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ ก. เรื่ อง หลั กเกณฑ และวิ ธี การเลื่ อนค าจ างพนั ก งานใน
สถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับคาจางจากเงินงบประมาณแผนดิน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก. พ.ศ. 2554 โดยขอ 3 ในประกาศนี้
“พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” หมายความวา บุคคลตามขอ 8 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก. วาดวย การบริหารงาน
บุคคลสําหรับพนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก. ที่ “ไดรับคาจางจากเงินงบประมาณ
แผนดิน” ซึ่งจะพบวาผลของความแตกตางของคํานิยามจะพบตั้งแตชื่อของประกาศ ทําใหพนักงานมหาวิทยาลัยสายสอนที่
ไดรับการจางดวยเงินรายของมหาวิทยาลัยไมเขาขายในประกาศนี้
ประเด็นที่สาม ตามข อบัง คับมหาวิ ทยาลัย ราชภัฎ ก. วาด วย การกําหนดตําแหนง ทางวิชาการของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 ในขอ 3 ที่ระบุวา “บุค ลากร” หมายความวา ขาราชการพลเรือน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎ ก. ตําแหนงอาจารย ซึ่งทําหนาที่สอนและวิจัยที่ “ไดรับคาจางหรือคาตอบแทนจากเงินงบประมาณ
แผนดิน” ซึ่ง จะพบวามีค วามแตกตางของคํ านิ ยามที่ ทําให พนั กงานมหาวิ ทยาลั ยสายสอนที่ไ ดรั บการจางด วยเงิ นรายของ
มหาวิทยาลัยไมเขาขายในขอบังคับนี้
การวิจัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืนกับการกาวสูประชาคมอาเซียน
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ประเด็นที่สี่ คือ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก. วาดวย การสงเสริมการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. 2552 โดย
ในข อ 4 ในระเบี ย บนี้ “บุ ค ลากร” หมายความว า ข าราชการพลเรื อนสั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก. และพนั กงานใน
สถาบันอุดมศึกษาตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก. วาดวย การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2551 ที่ทําหนาที่สอนและวิจัย และ “ไดรับคาจางจากงบประมาณแผนดิน” จะพบวามีลักษณะเชนเดียวกับขอบังคับ
กอนหนานี้
ประเด็นที่สุดทาย คือ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการใหพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ลาศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2553 ในขอ 4 ในประกาศนี้ “พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” หมายความ
วา บุคคลตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก. วาดวย การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551
แมจะไมไ ดสะทอนถึ งความแตกต างของคํานิยามของพนักงานมหาวิทยาลัย แตห ากพิจารณา ข อ 14 ที่ระบุ วาพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาที่จะลาศึกษา ทั้งในและตางประเทศ ใน (1) ระบุวาจะตองเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตําแหนงทาง
วิ ช าการ ตามข อ 8 (ก) แห ง ข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก. ว า ด ว ย การบริ ห ารงานบุ ค คลสํ า หรั บ พนั ก งานใน
สถาบันอุ ดมศึ กษา พ.ศ. 2551 ที่ไ ด รั บค าจางหรือค าตอบแทนจากงบประมาณแผ นดิน แม จะข อยกเว น หรื อพนั กงานใน
สถาบันอุดมศึกษาที่ขาดคุณสมบัติแตจะอนุญาตใหขาดคุณสมบัติในประเด็นอื่นมิใช (1) ดังกลาว
การวิเคราะหผลของความแตกตางของคําจํากัดความ
จากการสํารวจสาระสําคัญของระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก. ในสวนที่มีความ
แตกตางกันของคํานิยามของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยแยกเปนสิ่งจูงใจที่เปนตัวเงิน และสิ่งจูงใจที่ไมใชตัวเงิน จะพบวา
ในสวนของสิ่ง จูงใจที่เปนตั วเงินนั้นจะพบวาผลจากการแยกบัญชีข องพนั กงานมหาวิท ยาลัยออกเป น 2 บั ญชี คื อ
บัญชีหมายเลข 1 และบัญชีหมายเลข 2 นั้น ทําใหในทุกระดับวุฒิการศึกษาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่จางดวยงบรายได
จะไดรับเงินเดือนนอยกวาของพนักงานที่จางดวยงบแผนดิน 0.7 เทา ทําใหยิ่งระดับวุฒิการศึกษาสูงความแตกตางจะยิ่งมาก
ขึ้น ซึ่งแตกตางจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่ใชบัญชีเดียวกันทําใหไดรับคาตอบแทนเทากันไมวาจะจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน
หรือเงินรายไดของมหาวิทยาลัย และมีขอที่นาสังเกตวาวุฒิปริญญาเอกที่จางดวยเงินรายได ไดรับคาจางนอยกวาวุฒิปริญญา
ตรี ที่ จา งด ว ยเงิ น งบประมาณแผ นดิ น ยิ่ ง ไปกว านั้ นช องว างดั ง กล า วจะยิ่ ง ถ า งกว างออกไปทุ ก ป อั นเนื่ องด ว ย ประกาศ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ ก. เรื่ อง หลั กเกณฑ และวิ ธีการเลื่ อ นค าจ างพนั กงานในสถาบั นอุ ด มศึ กษาที่ ไ ด รั บ ค าจ างจากเงิ น
งบประมาณแผนดิน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก. พ.ศ. 2554 ซึ่งพนักงานที่จางดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัยไมเขาขายใน
ประกาศนี้
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดในขอ 10 (1) ของประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎ ก. เรื่อง หลักเกณฑ และ
วิธีการเลื่อนคาจางฯ ที่ระบุวา ผูที่มีสิทธิไดเลื่อนคาจาง คือ “ในปที่แลวมามีผลการประเมินการปฏิบัติงานเฉลี่ยไมต่ํากวาระดับ
พอใช” ซึ่งหากพิจารณาในขอ 14 ของประกาศดังกลาว ที่แบงเกณฑออกเปน 5 ระดับ คือ
(1) คะแนนรอยละ 91 – 100 อยูในระดับ “ดีเดน”
(2) คะแนนรอยละ 81 – 90 อยูในระดับ “ดีมาก”
(3) คะแนนรอยละ 71 – 80 อยูในระดับ “ดี”
(4) คะแนนรอยละ 61 – 70 อยูในระดับ “พอใช”
(5) คะแนนรอยละ 60 ลงมา ถือวา “ไมผานเกณฑ”
หมายความวา “หาก ‘พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ที่ไดรับคาจางหรือคาตอบแทนจากเงินงบประมาณแผนดิน มี
การประเมินเฉลี่ยรอยละ 61 ขึ้นไป ก็มีสิทธิไดรับการ ‘เลื่อนขั้นเงินเดือน’” ขณะที่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับคาจาง
หรือคาตอบแทนจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก. จะไมมีสิทธิไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนแมจะมีผลการประเมินเฉลี่ย
อยูในระดับ “ดีเดน” หรือ “ดีมาก”
ความแตกตางของสาระสําคัญในประเด็ นดานคาตอบแทนอั นเนื่ องมาจากความแตกต างของคํ านิย ามดั งกล าวไม
สอดคลองตามหลักของ1 ระบบคุณธรรมที่ใชในการบริหารบุคคลภาครัฐ (merit system) [7] อันไปปรากฏในพระราชบัญญัติ
ระเบีย บข าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ที่ไ ดกําหนดไวใ นมาตรา 42 เพื่อเปนการประกั นในการใชร ะบบคุ ณธรรมในการ
บริหารงานบุคคลภาครัฐ โดยใน (2) ระบุวา การบริหารทรัพยากรบุคคล ตองคํานึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพขององคกร
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และลักษณะของงานโดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม และ (3) ระบุวา การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตําแหนง
และการใหประโยชนอื่นแกขาราชการ ตองเปนไปอยางเปนธรรม โดยพิจารณาจากผลงาน และศักยภาพ
ขณะที่ดานสิ่งจูงใจที่ไมเปนตัวเงิน ที่กลาวาถึงความตองการ (needs) ของบุคคลในเรื่องการยอมรับ (recognition)
ผลสําเร็จ (achievement) ความรับผิดชอบ (responsibility) การเติบโตของบุคลาการ (personal growth) ซึ่งทั้งสี่เรื่องจะมี
ผลตอการเพิ่มแรงจูงใจ การอุทิศตัวใหกับงาน และผลการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น สิ่งจูงใจเหลานี้สามารถสรางผลกระทบที่ลึกกวา
และยาวนานกวาในการในการจูงใจและอุ ทิศตัวกับงานเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งจูงในที่เปนตัวเงิน สิ่งจูงใจที่ ไมเปนตัวเงินอาจ
ไดแก การใหรางวัล ประกาศยกยอง การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง การเพิ่มความรับผิดชอบ
ในกรณีของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ สิง่ จูงใจที่ไมใชตัวเงินไดแก การมีตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น
คือ ตํ าแหน ง ผศ. รศ. หรื อ ศาสตราจารย หรือการมีวุฒิการศึ กษาที่ สู งขึ้ น ในส วนของการเขาสูตํ าแหนง ทางวิช าการนั้ น
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎ ก. วาดวย การกําหนดตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 ในขอ 3
ที่ระบุวา “บุคลากร” หมายความวา ขาราชการพลเรือน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎ ก. ตําแหนง
อาจารย ซึ่งทําหนาที่สอนและวิจัยที่ “ไดรับคาจางหรือคาตอบแทนจากเงินงบประมาณแผนดิน” เปนผลทําใหพนักงานที่ไดรับ
การจางจากเงินรายไดไมสามารถขอตําแหนงทางวิชาการ แมวาจะมีคุณสมบัติอื่นๆ ครบตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ
และวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2550 รวมถึงไมไดรับการสงเสริมการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ เนื่องจากระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก. วาดวย การสงเสริม
การเขาสูตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. 2552 โดยในขอ 4 ในระเบียบนี้ “บุคลากร” หมายความวา ขาราชการพลเรือนสังกั ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ก. และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก. วาดวย การบริหารงานบุคคล
สําหรั บพนักงานในสถาบันอุด มศึ กษา พ.ศ. 2551 ที่ทํ าหนาที่ส อนและวิ จัย และ “ได รับ คาจางจากงบประมาณแผ นดิ น ”
เท านั้ น ซึ่ ง ในประเด็ นของการเข า สู ตํ าแหน ง นี้ ไ ม ส อดคล องอย างยิ่ ง กั บ ความจํ าเป นอย างเร ง ด ว นของมหาวิ ท ยาลั ย อั น
เนื่ องมาจากข อมู ล เชิง ประจั กษจากผลการประเมิ นคุณภาพการศึ กษาภายใน ในป การศึ กษา 2553 ซึ่ ง ตั วบ ง ชี้ที่ 2.3 คื อ
อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ เปนตัวบงชี้ที่ไดคะแนนต่ําที่สุด คือ 1.73 จากคะแนนเต็ม 5 ไมเปนตามเปาหมาย
ของมหาวิทยาลัย และจากรายงานการประเมินตนของมหาวิทยาลัย ก็ไดระบุวานี่คือ “จุดที่ควรพัฒนา” รวมถึงยังถูกระบุอยู
ในผลการประเมินวาเปน "จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง” [8] โดยไดระบุวามหาวิทยาลัยควรมีการสงเสริมจูงใจ
ใหคณาจารยมีตําแหนงทางวิชาการศึกษามากขึ้น
ขณะที่ในประเด็นของการลาศึกษาตอก็มีลักษณะคลายคลึงกับการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ คือ ผลจากการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ในปการศึกษา 2553 ในตัวบงชี้ที่ 2.2 คือ สัดสวนของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก นั้นอยู
ในระดับ ต่ําและเปนจุด ที่ค วรพัฒ นาและปรับ ปรุ ง ซึ่ง หากจะรับ สมั ครอาจารย ที่มี วุฒิ ปริ ญญาเอกก็ติ ด ป ญหาอุ ปสรรคจาก
ประเด็นของคาตอบแทนที่หากเขามาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยที่จางดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัยก็จะไดรับค าตอบแทนที่
นอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น
ในประเด็นของการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ และการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นนั้นถือวาความกา วหนาในสายงาน
(Career Path) ที่เปนการกําหนดเสนทางความกาวหนาในการทํางานซึ่งบุคลากรจะสามารถกาวหนาไดภายในองคกร เสนทาง
สายงานจะแสดงใหเห็นถึงแนวทางการเลื่อนตําแหนง จากระดับลางสุดไปจนถึงสูงสุด หรือซึ่งจะเปนสิ่งที่ชวยสรางเปาหมาย
และแรงจูง ใจในดานความกาวหนาใหกับบุค ลากร ปญหาและอุปสรรคจากระเบียบการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ ก. ที่มีตอความกาวหนาในอาชีพยอมสงผลตอแรงจูงใจตอพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานอยู รวมถึงการดึงดู ดคน
เขามาทํางานในสายสอนใหแกมหาวิทยาลัย
5. บทสรุป
จากการวิเคราะหผลของความแตกตางของคําจํากัดความของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่จางดวยงบประมาณ
แผนดิน และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่จางดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก. จะพบวาไดสงผลทั้งแรงจูงใจที่เปน
ตัวเงิน คือ ในสวนของคาจาง เงินเดือน และการพิจารณาการเลื่อนขึ้นเงินเดือน ที่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่จางดวยเงิน
รายไดไดรับเงินคาจางนอยกวาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่จางดวยงบประมาณแผนดินในทุกระดับการศึกษา และความ
แตกตางจะยิ่งมากขึ้นจากการที่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่จางดวยเงินรายไดไมไดรับ การพิจารณาเลื่อนคาจางประจําป
ภายใตกรอบของการประเมินเดียวกัน ในสวนของแรงจูงใจที่ไมใชตัวเงินจะพบผลของความแตกตางของคํานิยามในระเบียบที่
การวิจัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืนกับการกาวสูประชาคมอาเซียน
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เกี่ยวของกับการเขาสูตําแหนงทางวิชาการที่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่จางดวยเงินรายไดไมไดรับสิทธิในการเขาสูตําแหนง
ทางวิชาการ และในประเด็นการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นนั้นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่จางดวยเงินรายได ไมสามารถลา
เรียนไดในเวลาราชการได ซึ่งไมสอดคลองกับ ความจํ าเปนเรงดวนเชิงประจักษ ที่ปรากฏผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน
6.เอกสารอางอิง
[1] “แผนยุท ธศาสตร มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ก. ฉบั บที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)”, เข าถึ ง ได จากhttp://plan.rmu.ac.th/
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